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TUOTANNONSUUNNITTELU 

TUOTTAVUUTTA JA LÄPINÄKYVYYTTÄ

PK-yritysten digitaalisuus – Tervetuloa tuottavuuden iltapäivään
24.1.19, Laitila

Tomi Kallio, VP Sales
Delfoi Oy
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Agenda

▪ Delfoi yrityksenä
▪ Tuotannonsuunnittelu ja hienokuormitus - APS/MES 
▪ Asiakasesimerkkejä hyödyistä
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DELFOI

▪ Perustettu 1990
▪ Yli 25 vuotta tuotannon digitalisaatiota kannattavuuden parantamiseksi
▪ 3 M€ , 30 % kasvu (sw 50 %)
▪ HQ Espoo

▪ Industry 4.0 – digitaaliset ratkaisut teollisuudelle ja terveydenhuoltosektorille

Simulointipohjainen 
toiminnan kehitys

Tuotannon 
suunnittelu ja ohjaus 

Robottien 
Etäohjelmointi
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Asiakkaitamme

Asiakas Indus Solution Example results

Kone ja laite Delfoi Planner
Jopa 50% lyhentyneet
läpimenoajat

Kone ja laite Delfoi Robotics Ohjelmointiaika 30 päivästä
yhteen päivään

Healthcare
20 % lisää kapasiteettia 40% 
vähemmillä resursseillaDelfoi Planner SOTE

Sähkö ja elektroniikka Delfoi Lean Jopa 50% kapasiteetin lisäys 
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APS / MES

Manufacturing Operations Management
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Current State study in Finnish Technology Companies
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MOM (Manufacturing Operations Management)

ANSI/ISA—95.00.03 Multi-level functional hierarchy of activities

ERP

MES

APS

SCADA

PLC

MOM
Production
Maintenance
Quality
Inventory 
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Contract

Manufacturers

Suppliers
Supply

Network 

Operations

Engineering

Sales/

Marketing

HQ/

Finance
Service

Operations

In-House

Manufacturing

Läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisuutta

S&OP
ERP
• Orders
• Forecast
• Master data

KPI

MES

APS

MES
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Hyödyt

▪ Suunnitelmallisuus – tuottavuuden parantuminen

▪ Reaaliaikaisuus ja läpinäkyvyys

▪ Suunnittelun tehostuminen - muutosnopeus ja -hallinta

▪ Työajankäytön tehostuminen – ylitöiden poistuminen

▪ Kapasiteetin kasvu – piilo kapasiteetin hyödyntäminen

▪ Realistinen ajoitusmalli - lyhentyneet läpäisyajat

▪ Varastojen ja KET:n pienentyminen

▪ Toimitusvarmuuden parantuminen
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Tuotannonsuunnittelu – Tuottavuus, Digi, Pilvi ja AI

▪ Tietoisuus hienokuormituksen merkityksestä ja tarpeesta on lisääntynyt valtavasti.
Exceleiden rajallisuus on korostunut digitaalisuuden lisääntyessä ja tuottavuuden 
parantamisessa.

▪ Kapasiteetti rajoittamatonta tuotantoa ei käytännössä ole ja kaikkien rajoitteiden 
huomioiminen Excel pohjaisissa suunnittelujärjestelmissä on työlästä

▪ Asiakasyritysten kysynnän kasvu on lisännyt tarvetta toimitusajan ja 
toimituskapasiteetin tarkempaan hallintaan. 

▪ Delfoi Planner -ratkaisut toimitettu 2018 lähes täysin pilvestä SaaS –pohjaisesti. 
Pilvipalvelut ovat tänään erittäin kilpailukykyisiä:
▪ hinta, palvelutaso, käytettävyys, turvallisuus, skaalautuvuus

▪ ERP –järjestelmätoimittajien yhteistyöhalukkuus on parantunut huomattavasti 
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Automaatio ja robotiikka

Ulkomaat 
”Maailman ensimmäinen” reittiliikenteen 
robottibussi aloitti ajonsa Ruotsissa –
 vihkimismatka mentiin kävelyvauhtia, 
ongelmia riitti ja oikeastaan Suomi ehti ensin

”Ensimmäinen 90 prosenttia tekniikasta on helppoa. Itseohjautuvat bussit saadaan kulkemaan 
reiteillä, jotka niille opetetaan. Kukaan ei tiedä, milloin tekniikka saadaan siihen pisteeseen, että 
bussista voi ottaa tieliikenteessä vastuullisen henkilön pois”.

Vaikeinta on riittävän turvallisuuden takaaminen tilanteissa, joissa muut liikenteessä liikkujat 
tekevät jotain hyvin yllättävää. Ihminen on erittäin luova rikkomaan liikennesääntöjä. Sitä 
koneen on vaikea ymmärtää. Sensorit ovat todella herkkiä. Joskus ne reagoivat jopa putoaviin 
lehtiin”

”Alalla pehmennellään nyt aiempia lupauksia siirtymisestä todelliseen kuskittomuuteen.” 

HS 29.10.2018
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Yhteenveto

▪ Digitalisaatio mahdollistaa läpinäkyvyyden ja muutosten reaaliaikaisuuden

▪ Tekoälyn käyttö lisääntyy integroituna ja luontaisena osana APS –ratkaisua

▪ Tarkka työvaihetason aikataulutus orkesteroi koko toimintaa ja parantaa 
ennustettavuutta joka tasolla

▪ APS –pilvipalveluna on lyönyt läpi ja on jo valtavirtaa

▪ Tuottavuushyödyt ovat huomattavia ja niistä on jo riittävästi todellisia 
näyttöjä

▪ APS/MES-käyttöönotto vaatii muutostahtoa ja  muutosjohtamista
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ESIMERKKEJÄ HYÖDYISTÄ

Delfoi Planner
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Valmet hyötyjä

Delfoi Planner Valmetilla

• Globaali hienokuormitusvastuu

• Kaksisuuntainen integraatio Baan ja Infor LN 
järjestelmiin (uusi)

• Valmetin sisäinen pilvialusta

• Nyt 22 yksikköä mukana globaalisti

Hyötyjä (Valmet Pori esimerkki)

• Läpäisyajan lyhentyminen päätuotteilla -33%

• Kapasiteetin kasvu +20% 

• Tuotannonsuunnitteluperiodi 2vko => 5 vko

• Toipumisaika häiriöstä 5 pv => 1 pv

• Kokonaishallittavuus parantunut

• Automaattiset toiminnot vähentävät mekaanista työtä

• Työkaluna nopeuttaa suunnittelua ja vaihtoehtojen 
kokeilua
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Ohjelma hankittiin v 2016 ja kunnolla 
käytössä v 2017.

1. Kaikki ylityöt saatiin karsittua pois. 
”Vaikutus suoraan viivan alle.”

2. Toimitusvarmuus parani tasosta 50-
60 % tasolle 75-90 %. Asiakkaat ovat 
tyytyväisiä.

3. Henkilöstön jaksaminen parani, 
erityisesti tuotannon johto/ 
työnjohto.

4. Myynnin ei tarvitse arvailla mihin 
kohtaan voi myydä.  Selkeä näkymä.

Lanseerasimme yrityksen sisällä lauseen 
”toimitusaika ei ole mielipideasia.”

AP-Tela hyödyt
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Delfoi Planner APS -asiakkaitamme 

Noin 70 tehdasta operatiivisessa ohjauksessa
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KIITOS

Kysymyksiä


